
Pogoji poslovanja 

Splošni pogoji Spletne trgovine Tehco.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu 

potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi 

praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter 

mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje s priporočili GZS . 

Spletna trgovina www.tehco.eu je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji 

izdelkov uporabniku. Upravlja ga v register vpisano podjetje SABINA COLNARIČ S.P., Beli 

Potok pri Lembergu 5, 3241 Podplat, Šmarje pri Jelšah z davčno številko: SI15995666 in 

matično številko: 3898989000. Podjetje je zavezanec za DDV. Uporabnik je oseba, ki 

uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Tehco.eu - SABINA 

COLNARIČ S.P., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. 

  

Dostopnost informacij 
(povzetek zakonodaje) 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 

 a) identiteto podjetja (ime in sedeţ podjetja, številka registra), 

 b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-

pošta, telefon), 

 c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in 

garancijami), 

 d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj 

bi bil dostopen v razumljivem roku), 

 e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave), 

 f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, 

ali ţe vsebujejo davke in stroške prevoza, 

 g) način plačila in dostave, 

 h) časovno veljavnost ponudbe, 

 i) rok, v katerem je še moţno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega 

tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla, 

 j) pojasnilo postopka ob pritoţbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali sluţbi 

za stike s kupci. 

  

Ponudba artiklov 

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine aţurira in 

spreminja pogosto in hitro. 

  

Načini plačila 
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Na spletnem nakupovalnem mestu www.tehco.eu , ponudnik omogoča naslednje načine 

plačila: 

o - z gotovino ob prevzemu, 

o - z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine po ponudbi/predračunu 

o - s plačilom po povzetju. 

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na streţniku ponudnika www.tehco.eu. 

Naročilo 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik 

potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o oddaji naročila). Od tega trenutka so 

vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kot kupec velja 

oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu 

ni mogoče. 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski 

obliki shranjena na streţniku ponudnika in kupcu dosegljiva na sedeţu podjetja. 

  

Izdaja računa 

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako 

odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče in ga pošlje skupaj z 

artiklom. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun 

za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v 

zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. 

Kupec je dolţan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih 

ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo. 



 

  

Cene 

Vse cene vsebujejo DDV in so izraţene v Eurih (€), razen če je izrecno napisano drugače. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. 

Pridrţujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij 

in posebnih popustov). 

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi 

pogoji. 

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj aţurne in točne podatke, se lahko zgodi, da 

je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med 

obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik 

kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. 



  

Postopek nakupa 

1. Naročilo 

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. 

Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi 

oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja 

točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, 

ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s 

strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do 

ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o aţurnih podatkih v zvezi 

z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne ţeli čakati, lahko kupec to 

sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna ţe vplačana 

sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo 

storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do 

izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz 

razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. 

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših 

dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem 

skladišču. 

2. Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem 

Ponudnik v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem 

in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. 

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem 

nemudoma obvestiti na telefonsko številko 031 248 269 ali po e-mailu na naslov 

info@tehco.si. Če se zgodi, da je naročilo ţe odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni 

sluţbi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel ţe pripravljen na prevzem), pa kupec prav 

tako svojo ţeljo po preklicu naročila sporoči prek zgoraj omenjene telefonske številke ali po 

zgornjem e-mailu. 

Opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe: 

 Izberemo izdelek in kliknemo (dodaj v košarico). 

 Izberemo (prikaţi košarico) 

 Sedaj imamo moţnost spreminjana količine in vnosa kupona 

 Nadaljujemo z izborom (nadaljuj na blagajno) 

 Vnesemo svoje podatke in naslov za dostavo 

 Izberemo vrsto plačila 

 Zaključimo nakup 

 Izpiše se nam potrditev naročila in povzetek, ki se pošlje tudi na strankin email. 

 S tem je pogodba sklenjena 

Shranjevanje pogodbe o nakupu 



Podjetje Sabina Colnarič s.p. shrani pogodbo o nakupu (naročilo) na server v elektronski 

obliki. 

Pogodba ( naročilo) se pošlje potrošniku na njegov email, tako da mu je tam dostopno. 

Zgodovina naročil oz. pogodba je potrošniku vedno dostopna – zahtevek potrošnik pošlje na 

naš e-mail naslov. 

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila 

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da: 

 Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v košarico 

 Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka in skupno ceno celotne izbrane količine 

posameznega izdelka 

 Vidi ceno in količino vseh izbranih izdelkov vključno s ceno dostave 

 Spreminja količino izbranih izdelkov 

 Odstrani izdelke iz košarice 

 Dodaja račun za podjetje 

 Spreminja način plačila 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga 

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči telefonsko ali pa na 

kontaktni e-naslov, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo 

odločitev. 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 

Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu 

od pogodbe (nakupa). 

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, v originalni embalaţi in v nespremenjeni količini, 

razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da 

bi bil za to kriv potrošnik. 

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema 

sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo le na TRR kupca. 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu 

od pogodbe. 

Vračilo ni mogoče za blago, ki je bilo naročeno izključno po naročilu ali povpraševanju kupca 

in ga ni na zalogi. Za to blago ti pogoji vračila ne veljajo. 

Obrazec za reklamacije (obvezno posredovanje dokumenta na naš naslov za sproţitev 

postopka) 

Stroške dostave vračila blaga poravnate dostavni sluţbi po njihovemu ceniku. V primeru, da 

izdelka ni moţno vrniti po pošti ga lahko brez dodatnih stroškov dostavite na sedeţ podjetja. 



  

Garancija 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je 

veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predloţitvi računa. Garancijski 

roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. 

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o 

garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru 

lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil aţurno informacijo. 

Garancijo uveljavljate neposredno pri ponudniku www.tehco.eu. 

  

Dobava / dobavni rok 

Naročeno blago, ki je na zalogi, je razen v primeru višje sile dostavljeno v roku 2-7 delovnih 

dni po prejemu naročila. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi je dobavni rok do 15 delovnih 

dni po prejetemu naročila. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku 

obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu. 

  

Dostava 

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.Pogodbeni partner za 

dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridrţuje pravico izbrati drugo 

dostavno sluţbo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. 

Cenik dostave 

Cene so izraţene v EUR. Cene ţe vsebujejo 22% DDV in veljajo za pošiljanje na področju 

Republike Slovenije. 

do 2 kg 3,66 EUR 

2-30 kg 6,95 EUR 

od 30 kg 36,60 EUR 

  

Vračilo artiklov 

Ko vračate artikle prodajalcu morate predloţiti tudi kopijo računa.Stroške pošiljanja vedno 

krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne 

sprejemamo. 



Priporočamo, da uporabite dostavno sluţbo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle 

ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalaţo oziroma 

drugo ustrezno varno embalaţo). 

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej 

manjka vsebina ali kaţe znake odprtja, lahko vloţite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. 

To storite tako, da pošiljko (embalaţo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko opazite 

poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti 

opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po 

prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. 

Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se 

vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo 

odškodnina rešena v najkrajšem moţnem času. 

  

Stvarna napaka 

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot) določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago 

v skladu s pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve po ZvPot. 

Kdaj je napaka stvarna? Kadar: 

 artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet 

 artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa 

je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana 

 artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma 

predpisane 

 je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil 

vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

Kako se preverja primernost artikla 

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca 

oziroma navedbami na samem artiklu. 

Kako se stvarno napako uveljavi? 

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v 

zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. 

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o 

varstvu potrošnikov. 

Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake 

Kupec je dolţan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po 

zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem mestu, na katerem ga 



je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za 

dostavo. 

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem 

artikla. Kupec je dolţan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila. 

Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo prodajalcu na 

naslovu njegovega skladišča. Prodajalec hrani artikel v lastnem skladišču do poteka 6 

mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov 

skladiščenja (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev artikla potrebnih stroškov. 

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec artikel proda prek spletne trgovine 

Tehco.si in doseţeni znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, 

nakaţe kupcu. V primeru, da je vrednost artikla neznatna, ga lahko prodajalec podari v 

dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolţan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni 

pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o 

podaritvi artikla, po prodaji pa tudi o doseţeni ceni in znesku stroškov ter o nakazilu 

preostanka kupnine na transakcijski račun kupca. 

  

Varovanje osebnih podatkov 

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z 

ZVOP-1. 

Ponudnik za nedoločen čas hrani podatke kupcev, kateri so opravili nakup v spletni trgovini 

oz. so se prijavili na naše občasne e-novice. 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje 

informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. 

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za 

ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Uporabnik lahko kadarkoli 

zahteva izbris njegovih podatkov iz naše baze kupcev oz. če je prijavljen na naše e-novice 

lahko svoj e-naslov odjavi sam preko e-pošte ODJAVA 

  

Komunikacija 

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu 

uporabnik izrecno ne nasprotuje. 

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: 

 jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, 

 pošiljatelj bo jasno razviden, 
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 različne akcije, promocije in druge trţne tehnike bodo označene kot 

takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeleţbe v njih, 

 jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, 

 ţeljo uporabnika, da ne ţeli prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik 

izrecno spoštoval. 

  

Ocene, mnenja in priporočila 

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine, in 

namenjeni skupnosti vseh uporabnikov. 

Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno 

objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so 

kakorkoli ţaljivi, neprimerni ali ki po oceni ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom 

in obiskovalcem. 

Z oddajo mnenja ali komentarja se kupec izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja 

ali komentarja in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in 

drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno 

neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v 

oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da 

je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te 

pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika. 

  

Odveza odgovornosti 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti aţurnost in pravilnost podatkov, ki so 

objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena 

spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem 

primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali 

zamenjavo naročenega artikla. 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse 

fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla. 

Ponudnik si prdrţuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli 

način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. 

  

Pritožbe in spori 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh 

trudi izpolnjevati svojo dolţnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritoţb in določiti 

osebo, s katero se, v primeru teţav, kupec lahko poveţe telefonsko ali po elektronski pošti. 

Pritoţba se odda prek e-poštnega naslova. Postopek obravnave pritoţbe je zaupen. 



Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno 

reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki 

nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproţi spora 

pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori 

rešijo sporazumno. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov 

Skladno z zakonskimi normativi Tehco.eu ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega 

reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga 

potrošnik lahko sproţil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Tehco.eu, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na 

svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje 

potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe 

(EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov 

ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

  

Ţelimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov! 
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